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   1392، بهار)30مسلسل( دوم، شماره هشتمسال نوآوري هاي مدیریت آموزشی، 
  40 - 52. صص 

درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم بر بهبود کیفیت یادگیري دبیر محور نظارت  بررسی اثربخشی
  آنانشیمی دبیرستان شهر قم و دبیران 

  
  مدیریت آموزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران استاد،محمد رضا بهرنگیدکتر 

  تهران پیام نور مرکزو عضو هیأت علمی دانشگاه  دانشیارشبیري،محمد سید دکتر 
  تهران پیام نور مرکزو عضو هیأت علمی دانشگاه  دانشیارمحمد رضا سرمدي،دکتر 

  دانشگاه پیام نور، مرکز تهرانآموخته دانشکارشناس ارشد مدیریت آموزشی،،1ابوالفضل عرفانی نژاد
  

  15/11/1390:تاریخ پذیرش 20/8/1390:تاریخ وصول
  

  چکیده 
براي این منظور . بوده است شیمی دومبر بهبود کیفیت یادگیري دبیر محور هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی نظارت  

آنان، به صورت  دبیران شیمیدوم دبیرستان شهر قم و در درس شیمی آموزان پسر  نفر از دانش 80اي به حجم  نمونه
آزمون  براي. کالس انتخاب شده و در دو گروه مساوي کنترل و آزمایش تقسیم شدند 4اي در قالب  اي چند مرحله خوشه
و طرح روش نیمه تجربی در مقایسه با گروه کنترل، از  گروه آزمایش بردبیر محور اي نظارت  چرخه سه مرحلهتأثیر 
نتایج . آزمون محقق ساخته استفاده شد ها با ماه و گردآوري داده 2در هر  دو گروه براي مدت  آزمون  آزمون و پس پیش

داري وجود دارد، یعنی  تفاوت معنی 05/0نشان داد، بین عملکرد دو گروه در سطح کمتر از SPSSافزار استخراج شده از نرم
آنچنان )درس شیمی دومعملکرد دبیران به عبارت دیگر (آموزان  بر بهبود کیفیت یادگیري دانشدبیر محور نظارت چرخۀ 
    .دکرآموزان توصیه  بود کیفیت یادگیري دانشان و بهدبیربراي اصالح آموزش توان آن را  است که می معناداري داشتهتأثیر 

  
  آموزشیادگیري، اصالح ، محور دبیرنظارت : کلیدي يها واژه

  
  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  Email:erfani.abolfazl@yahoo.comنویسنده مسئول .1



 1392بهار   ...یندر ب یمیبررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیري درس ش

 

41 
 

  

  مقدمه
نظارت فرد بر اعمال -2؛ 1)نظارت الهى(نظارت خداوند متعال -1:چهار مقولۀدر توان بر شمرد و  همۀ اعمال نظارتی در عالم هستی را می

بر همۀ عناصر نظارت و راهنمایی آموزشی .بندي نمود ی دستهنظارت سازمان- 4و )نظارت همگانى(نظارت عمومى - 3 ؛)خود کنترلى(خود 
سی هاي آموزشی نقشی اسا در اجراي مؤثر و موفق برنامه نظارت سازمانی. گیرد آموزش و یادگیري در مقولۀ نظارت سازمانی قرار می

شود از طریق ارتباط با دبیران  آموزان مطرح می با هدف نهایی بهبود کیفیت یادگیري دانش کهنظارت و راهنمایی  بدین معنا. داشته و دارد
آموزشی محسوب   وجزء الینفک سازمانآنان اعمالحل و فصلمسائل و مشکالت آموزشی عملکرد و  ءدر جهت اصالح فرایند آموزش، ارتقا

و به آن بیم دارند،از  ،کنند میدر کار خودتلقی  مزاحمت یا ایجاد مداخله و را نوعییی نظارتو راهنما ،اندبیراکثر رغم آن،  علی. گردد می
به اهمیت نقش نظارت و راهنمایی موجب شده است که  یتوجهاین حالت تدافعی و بی .دهند العمل نشان می عکسآن صورت تدافعی به 

 هبود یادگیري شاگردان باقی نگذارد و مانع آزمونهاي نو در ب همچنان فضایی براي حضور اندیشه،الگوهاي سنتی و غیرمؤثر آموزشی
 )1986(2فورسایت هوي ومثل برخی صاحبنظران) 1388(به نقل از نیکنامی .نوین در بهبود یادگیري شودروشها و فنون تدریس تأثیر

در تشخیص و انتخاب  بایدکار  این ايقادرند روش آموزش در کالس درس را اصالح کنند که بر معلمانفقط  معتقدند که
  .آزادي عمل داشته باشند ،ص خودتدریس خاایه سبک

ترین بازخورد که بیش معلمانی:واقعیت است اینن تحقیقات دانشمندان مبی"نقل کرده است ) 1975( 3ایشان از دورن بوش و اسکات
نوالن، هاوکس و  هم چون دیگريکسان . )71ص ( "ت را دارندایکنند از کار تدریس بیشترین رض کالسی را دریافت می

کیفیت  افزایشآموزش و بهبود عملکرد و  فرایندان باهدف اصالح معلمهرچند کمک مستقیم به اعتقاد دارند که ) 1989(4فرانسیس
روش نظارتی  ،سر کالس درس معلمروش مشاهده مستقیم کار حال، اینبا  .گیرد می از طرق گوناگون انجامآموزان  دانشیادگیري 

به رامعلمروش مشاهده کار ) 1995( 5گلیکمان، گوردون و راس گوردون). 51ص ( که تحقیقات علمی مؤید آن استسودمندي است 
محوررا باید نشأت  معلمراهنمایی آموزشی بالینینظارت و ).71،ص 1388نیکنامی،(اند نشان داده استاندارد و مورد پذیرشاً صورت نسبت

در دهه هارواردان کارآموز در دانشکده علوم تربیتی معلمزشی و آمو راهنمایانبا) 2001(6و دیگران گلدهامر، کوگانۀپیشگامانکار گرفته از
  .دانست 1960

را  چرخه نظارت و راهنمایی آموزشی بالینیفرایند این  1جدول. استفاده شده است7در تحقیق حاضر از چرخه سه مرحله اي اچسون و گال
  . دارد بیان می) 1992(وگان و اچسون و گال کاز نظر گلدهامر، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هر کارى که انجام دهید، فرموده )61سوره یونس آیه .....( .منْ عملٍ إِالَّ کُنَّا علَیکُم شُهوداً ....که خداوند در موارد متعدد مثل: هر کس باید بداند که تحت نظارت است. 1

  .ورزید، شاهد و ناظر بر شما هستیم اى که بدان مبادرت مى ما در لحظه
2.Hoy  &  Forsyth 
3. Dornbush and Scott . 
4.Nolan, Hawkes and Francis 
5. Glickman, Gordon and Ross Gordon 
6. Morris Cogan, Robert Goldhammer 
7.Keith A. Acheson and Meredith Damien, Gall 

تبادل نظر طرح
 

ریزي
 

تبادل نظر بازخوردي
 

 مشاهدة کالس درس

چرخۀ
 

نظارت دبیر
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  ـ سه مرحله چرخه نظارت دبیر محور 1شکل 

  1مفاهیم نظارت و راهنمایی
کنترل، هدایت و ارزشیابی امور جاري به منظور بررسی  در معناي اداري آن اعمالتربیتی، نظارت و راهنمایی  کدر متون کالسی
بدین معنا نظارت بر فرایند فعالیت، عمل، یا کار به نحوي که براي نظارت شونده از لحاظ کمی و کیفی در سطح . عملکردها است

با هدف نهایی بهبود که شد  محسوب میفرایند رهبري آن  1997در سال نظارت2وسکیکوماز نظر . پذیرد میانجام  ،قابل قبولی باشد
فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی باید فرایندي پویا تلقی )  1993(3به نظر سرجیووانی و استارات .گرفتهاست صورت می آموزش درس

مجموعه را نظارت )1986(هوي و فورسایتو نیز . شود که مستلزم تفکر مجدد در مورد شرایط تدریس و یادگیري است تلقی 
ان یا کنترل آنان، طراحی نه براي قضاوت در مورد شایستگی دبیرو که براي اصالح فرایند تدریس و یادگیري، دانند میهایی  فعالیت

شود تمام این عوامل آگاهانه براي پیشرفت یادگیري به طور  دانندکه باعث می نظارت را فرایندي می) 1966(4آدامز و دیکی. شده است
  .کمک به کارآمدتر شدن معلمان به کار گرفته شود هم چنینطور مؤثر و 

  

  فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی  - 1جدول 
  

  )1995(گوردون و راس گوردون گلیکمان، )1987و1992(و گال اچسون )12- 10ص  1973(گوگانموریس  )1969(گلدهامررابرت 
  کنفرانس پیش از مشاهده. 1
  مشاهده. 2
تحلیل و تفسیر مشاهده و طراحی . 3

  ش از مشاهدهیکنفرانس پ
  کنفرانس پس از مشاهده. 4
 تحلیل پس از مشاهده. 5

  )پیش مشاهده(
  معلمرابطه با ایجاد . 1
  معلمبا  ریزي برنامه. 2
  روش مشاهده ریزي برنامه. 3
  مشاهده. 4
  )پس مشاهده(
  تحلیل مشاهده. 5
  معلمگفتگو با ایبر ریزي برنامه. 6
  معلمگفتگو با نشست یا .7
 ریزي برنامهبازنگري در . 8

  کنفرانسایطراحی بر .1
  مشاهده .2
 بازخوردایجلسه تبادل نظر بر .3

  تشکیل جلسه مقدماتی .1
  مشاهده کالس درس .2
یا (تحلیل و تفسیر مشاهدات کالسی و تعیین .3

  معلمشیوه رفتار یا برخورد با ) انتخاب
  پس از مشاهده معلمتشکیل جلسه با  .4
  تجزیه و تحلیل مراحل چهارگانه پیشین .5
  

رابینسون
5

که در آن کسی که داراي علم و مهارت  دانند می فرایندي آموزشیرا نظارت و راهنمایی آدامز و دیکی به نقل از ) 1963( 

نظارت آموزشی معتقد است)1963(6هاریس.بیشتري است مسئولیت آموزش فرد دیگري را که کمتر واجد این عناصر است بر عهده می گیرد
دارد  تأثیر گیرد و به طور مستقیم در نیل به هدفهاي اساسی مدرسه ي آموزشی صورت میها هکنترل یا تغییر برنام ،آموزشی به منظور اداره

  ).11ص  (
  محور دبیرمفهوم نظارت 

 تعاملیجنبه ) دستور(به جاي مستقیم بودن  که همکاري با افراد استآن نوع ،نظارت: دارند یفخود بیان میدر تعر) 1992(اچسون و گال
مترجم  ،1389(باشدمعلم محور به جاي ناظر محور،  و ،باشد مردم ساالر )اقتدار منشانه(قدرت متمرکز بر یک فرد به جایداشته باشد، 

و  معلمبرقراري مشاهده از نزدیک، مشاهده جزء به جزء اطالعات، تعامل مابین «را محور  معلم گلدهامر معنی نظارت . )31، صبهرنگی
                                                

  محمدرضا بهرنگی نقل شده استترجمۀ )  32-30صص  2004(بیشتر این تعاریف و منابع آن  از کتاب مدیریت نظارت و راهنماي آموزشی .1
2.Komoski 
3.Sergiovanni and Starrat. 
4.Adams and. Dickey 
5.Robinson 
6.Haris 
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) آموزشی بالینی راهنمایینظارت و (دبیر محور نظارت  در حقیقت.کند تعریف می» اي حرفه، و تمرکز توجه به یک رابطه صمیمانه ناظر
براي یی است ها از فعالیتای منظم و در جوي همراه با همکاري و احترام متقابل است، و مجموعه طالعه رفتار در کالس درس با روشم

ایجاد شرایطی که و به  تدریس و یادگیري طراحی شده فراینداصالح ایکه برمثبت، ) 1390(تغییر و عادت ورزي به یادگیري به قول ناظم 
ظن و  تواند محیطی سرشار از سوء جو سازمانی ناسالم و نامطلوب میهرچند که  .)30ص(کنند  کمک میسازمان یادگیرنده را رشد دهد 

و از طرفی روابط فردي اصیل و درست وضعیتی را  .دشمنی بوجود آورد که هرگونه مدیریت مشارکتی و همکارانه را به شکست وادارد
  .)1377بند، ، به نقل از عالقه1390احمدي، دانش ثانی ،(آمیز باشد تواند در آن موفقیت اي، می آورد که رهبري و مدیریت حرفه پدید می

  .سیر  مفاهیم نظارت و راهنمایی بر حسب دوران تحول آن نمایش داده شده است 2در جدول 
  وار مختلف تاریخیتحول مفاهیم نظارت و راهنمایی در اد  - 2جدول 

  
  ها و عملیات فعالیت  افراد مسئول نظارت و راهنمایی  تئوري نظارت  دوره

اواخر قرن نوزدهم و 
کشیشهاو  ،)افراد عادي(اي  بازرسان غیر حرفه  و اجراي اجباريمستبدانه، بازرسی اداري   بیستم قرناوایل 

  ها کمیته
 بازدید از مدارس براي کنترل معیارهاـ 
شدند که مدیر باید بر کار  تلقی میان به عنوان ابزارهایی معلمـ 

  .آناننظارت کند

اوایل قرن بیستمتا دهه 
ان مدیر و معلمرؤساي مناطق آموزشی،   مستبدانه، بازرسی اداري و اجراي اجباري  1920

  متخصصان
 .کرد موضوعات جدید خدمات متخصصانرا ایجاب میـ 
 .شد نظارت همچنان یکی از بازوهاي اداري محسوب میـ 
  .ید از کالس درس و بررسی مشاهداتبازدـ 

  ژهمدیران، راهنمایان آموزشی و ناظران وی  نظارت و راهنمایی علمی  1920دهه 
آموزش و پرورش را کشف » قوانین«مسئول نظارت بایستی ـ 

 .هاي تحقیقات را به کار ببندند ان ملزم بودند یافتهمعلمکند و 
  .تحقیقبازدید از کالس براي مشاهده روش شناسی ـ 

برقراري روابط انسانی آزادمنشانه و نظارت و   1930دهه 
  )صفی و ستادي(مدیران وراهنمایان ویژه   راهنمایی بوروکراتیک

ان در کار و عمل مورد توجه قرار معلمعواطف و احساسات ـ 
  .گرفت و به آنها توجه شد

  بازدید از کالس درسـ 

بر تشریک مساعی و  یی مبتنینظارت راهنما  1950تا دهه  1940دهه 
  مشاهده کالس درسـ   مدیران و راهنمایانویژه  گیریگروهی تصمیم

  هاي ضمن خدمت آموزشـ 

  1960تا دهه  1950دهه 
تصمیم  ،نظارت به عنوان توسعه برنامه درسی

گیري گروهی، نظارت به عنوان عامل تغییر و 
نظارت از طریق استدالل نظري و بینش و 

  بصیرت عملی

راهنمایانویژه، راهنمایان آموزشی و مدیران و 
  ریزان درسی برنامه

تعیین دقیق نتایج مطلوب و رفتارهاي مناسبی که براي ـ 
 .حصول به آنها ضرورت داشت

کار و عمل از طریق مشارکت گسترده همه افراد ذي نفع در ـ 
 فرایندهاي تحقیق و ارزیابی نتایج

 بازدیدهاي کالسیـ 
  خدمت هاي ضمن تأکید بر آموزشـ 

تا دهه  1960اواسط 
1970  

نظارت و راهنمایی بالینی، تئوري سازمانی و 
  مدیریت سیستمی

ریزان درسی و  اي، برنامه راهنمایان حرفه
  مشاوران

 هاي آموزشی طراحی نظام -شناختـ 1
 کارآیی و اثربخشی سازمانی -
  مسئول و پاسخگو بودن -

ان و حممایت از آنان براي اصالح فرایند معلمهمکاري با   مدیران صفو راهنمایان آموزشی  نظارت به عنوان مدیریت  1980تا دهه  1970
  آموزش

  مدیریت آموزش  1980دهه 
  

مه، راهنماي آموزشیو مدیر برنا ،معاون آموزشی
  مدرسه، منطقه و جامعهنفعین ذیمسئولهمه 

تاکید بر اصالح آموزش و یادگیري به عنوان نقش اولیه نظارت 
  راهنمایی درمدرسهو 
  
  

گیري به  تأکید بر نفویش اختیار و دادن آزادي عمل در تصمیم  مدخل و شاگردان مدیران، معلمان، افراد ذي  رهبري همکارانه  1985-2000
  مدیران، کارکنان و شاگردان به منظور بهبود یادگیري آنان
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  )1992(و اچسون و گال  ) 1388( نیکنامی:منبع
 1388-1389سال تحصیلی در  مستمر در عملکرد مدارس شهرستان هشترود راهنمایینقش نظارت و در بررسی،)1389(خدیوي و جوادي 

ا ، بانمعلمدرصد قبولی ، هاي فعال تدریس ان از شیوهمعلماستفاده  راهنمایی مستمر و نظارت و میزان اعمالبین هبه این نتیجه رسیدند ک
ان به افزایش اطالعات شغلی خود رابطه معنی معلمعالقمندي  و ان از وسایل کمک آموزشیمعلماستفاده  ،هاي صحیح ارزشیابی شیوه

عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران بر پیشرفت تحصیلی  تأثیربررسی «در تحقیقی با عنوان  )1377(جو سبحانی.داري وجود دارد
حاکی از آن بود که بین  ،دست آمده از آزمون تیه نتایج ب؛کهدارد بیان می»ي روزانه شهرستان شیرازها دبیرستانآموزان در  در دانش

 ی،در تحقیق)1375(عباسی . داري وجود ندارد آموزان رابطه معنی عملکرد و نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش
مقایسه وضعیت موجود وضعیت مطلوب نقش نظارت و راهنمائی مدیران در مدارس ابتدایی شهرستان کازرون از دیدگاه «با عنوان 

میانگین وضعیت  حالیکه رد،باشد می124/8نفرمورد تحقیق  185میانگین وضع موجود از  :دهد که نتایج نشان میآورده است که » انمعلم
دهد که این دو  نشان می ،تفاوت میان میانگین وضع موجود و وضع مطلوب تی براي بررسی مچنین نتایج آزمونه. بود 162/33مطلوب 

ان بیش از آنچیزي است که در حال حاضر توسط مدیران اعمال معلمبه عبارت دیگر انتظار . داري با همدیگر دارند وضعیت اختالف معنی
ي  ابتدایی شهر اصفهان در زمینهآموزشی مدیران مدارس ایبررسی نیازه«تحت عنوان  پژوهشیدر  )1381(احمدي .شود می

بیش آنان نیاز به آموزش دچار مشکل هستند و  نظارتیهاي  نقشنتیجه رسیده که مدیران مدارس در هر یک از  اینبه  »ظارتیاینه نقش
اورکی در تحقیقی با عنوان .استمدیریت سازمان آموزشی ضروریعملکردءاارتقایو لذا طراحی یک نظام آموزشی بر .استاز حد متوسط 

آموزان  دانشنظارت و راهنمایی تعلیماتی در پیشرفت تحصیلی  آورده است که» نظارت و راهنمائی تعلیماتی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر«
ان معلمدر تحقیقی به بررسی نظر  ،)1380( فرخی. زیاد و یکسانی دارد تأثیردختر و پسر در درس انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی 

آن با وضع مطلوب مقایسه تعلیماتی و  راهنمایانابتدائی شهرستان نیشابور نسبت به شیوه نظارت کلینیکی و اثر بخشی نظارت کلینیکی 
از  )غیر مستقیمشیوه نظارت کلینیکی (با وضعیت مطلوب مقایسه در شیوه نظارت کلینیکی مستقیم ایشانبراساس تحقیقات  .پرداخته است

هاي نظارت و راهنمایی آموزشی در اثربخشی  بررسی روش«در پژوهشی به نام ) 1385(اورنگی .اثر بخش کمتري برخودار است
هاي نظارت و  هاي انجام شده در خصوص روش نظرخواهی: دست یافت این نتایج   به» و درسی دوره ابتداییهاي آموزشی  برنامه

ان بیانگر آن است که معلمبرنامه درسی از دیدگاه   ان در زمینهمعلماي  ر مدارس ابتدایی از نظر توسعه حرفهراهنمایی آموزشی موجود د
،  ، حل مشکالت مربوط به تدریس، معرفی منابع کمک آموزشیشناسایی نقاط ضعف تدریسهاي  ان در زمینهمعلمراهنمایان تعلیماتی به 

آموزان، نحوه  هاي فردي دانش ان با تفاوتمعلمآموزان، آشناکردن  هاي مختلف ارزشیابی از دانش هاي امتحانی، استفاده از شیوه تهیه سؤال
ي پژوهشی، تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات، تبیین محتوا و اهداف کتب ها زا، ارائه اطالعات مبتنی بر یافته مشکل آموزان دانشبا   مواجهه
ان راهنما در معلمبررسی عملکرد آموزشی «در پژوهشی با عنوان ) 1385(اورنگی به نقل از ) 1378(موسوي . نمایند کمک میدرسی 

قبل، (هاي آموزشی با هدف شناخت عملکرد راهنمایان تعلیماتی در زمینه» مدارس ابتدایی و لزوم بازنگري در وظایف و آموزش دوباره آنان
ان به این نتیجه دست یافت که راهنمایان تعلیماتی در معلمریتی، تربیتی و توانایی عملی آنان از نظر ، مدی)ضمن و بعد از تدریس

کنند و از نظر آنان راهنمایان تعلیماتی در  ان نمیمعلمهاي آموزشی قبل از تدریس، ضمن تدریس و بعد از تدریس کمکی به  فعالیت
همچنین در مقوله . ان نیستمعلمهاي آنها مورد تأیید  رد مطلوبی برخوردار نبوده و فعالیتاز عملک.... هاي مختلف آموزشی، تربیتی و  زمینه

 اینتحقیقاتی انجام داد که  روشهاي نظارتیدر زمینه نظارت و  ،)1387(خدیوي .ترین حد از عملکرد قرار دارند روابط انسانی در پایین
چارچوب  ،مبانی نظري ،شش بخش فلسفه و اهداف: تی شد که متشکل ازایحمبراي نظارت تحقیقات در درجه اول منجر به ارائه مدلی 

و %88يو با توافق باال 10از  8/9با نمره  هاي نمونه گروهمدل با توجه به پاسخ  این.نظام ارزشیابی و باز خورد است ،مراحل اجراء ،ادراکی
» هاي جدید در زمینه نظارت بر کیفیت آموزش و پرورش دیدگاه« با عنوان تحقیقی، در)1375(بازرگان .تائید گردید% 93پایایی با ضریب 

ان ممکن است در مراحل اولیه در مقابل نظارت رسمی و سازمانی مقاومت نشان دادهنظارت گریز شوند، که براي معلم: است که آورده
نقش «اي با عنوان  در مقاله، )1375( پرداختچی.ندرا فراهم سازپذیري  نظارتزمینه  از طریق نظارت همکارانتوان  می مشکلاین حل 

و کارگزاران مدرسه اعتقاد پیدا نمودند که نقش  معلمآورده است، که وقتی » نظارت و راهنمایی آموزش در بهبود کیفیت آموزش عمومی
ی تعدیل شده و گیري در مقابل ناظر تعلیمات نظارت یک نقش چندگانه است و مسئولیت آن به عهده همه کارگزاران مدرسه است، جبهه
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 1س پاسگکه توسط سینتیا پاریس و سوزان ،معلمانمجله آموزش در مقاله انگلیسی .شود پذیري می نظارت ستیزي تبدیل به نظارت
 فرایندتوصیف یک ایبرکه بیان شده استاین نتیجه  »محوريمعلمبررسیعدم توازن بینیادگیریمحوریآموزش ونظارت بر«با عنوان  )2001(

  ).باشدمعلم محور (نظارت قرار گیرند  در مرکز )یادگیرنده به عنوان(آموز  دانشو معلمانیدنظارت با
  .گردد آموزان می یادگیري دانشبهبود کیفیت باعث افزایشدبیر محور نظارت 

 ؛آموزان افزایش کیفیت یادگیري دانش -1
  ؛در اعمال صحیح آموزش و رفع عیوب پس از بازخورد دبیرکمک به  -2
  ؛اندبیرافزایش عملکرد  -3
 ؛بیندیشندکه درباره تدریس خود  اندبیرفراهم کردن فرصتی براي  -4
  شود؛ آموزان  افزایش عالقه، ذوق و مشارکت بیشتر دانشکارگیري فنون جدید تدریس، باعث ه کشف و ب -5
 ؛اندبیرپذیري  نظارتافزایش روحیه ایجاد نگرش مثبت و  -6
 .ناظر محوربه جاي نظارت سنتی دبیر محور کارگیري نظارت ه ب -7

را بهبود آموزان  دانشباید یادگیري دبیر محور که سرانجام نظارت . است دبیرشی کالسبهبود آموزدبیر محور هدف اصلی از نظارت 
فتحی واجارگاه، (، مهمترین هدف نظارتی بالینی است معلماي  رشد حرفه .)38، ص 1385اچسون و مردیت دامین گال،. ا. کیت(بخشد
 ).48،ص 1378
  تحقیق روش

 80نمونۀ این جامعه براي این تحقیق مرکب از. است88-89سال تحصیلی درشهر قم یدبیرستانپسرآموز  دانش18235جامعه آماریشامل 
ناحیه شهر قم  4از  اي اي چند مرحله به صورت خوشه وکهبا استفاده از فرمول کوکراندانش آموز پسر دوم دبیرستانی در درس شیمی است 

است کهدر  نیمه تجربیتحقیق روش . انتخاب شدندبه صورت تصادفی نفر 20دوم دبیرستان و از هر کالس  شیمیکالس 1و از هر ناحیه 
 .مقایسه شدند)3و 1ناحیه ( گروه کنترل کالس دیگر 2و  با استفاده از نظارت دبیر محور )4و 2ناحیه ( گروه آزمایشکالس 2آن نتایج 

چرخۀ در جلسات. شد روي گروه آزمایش، اجرا دبیر محور چرخه نظارت بار 4عنی یهر دو جلسه یکبار،  ،اي دقیقه 90جلسه تدریس  8پس از 
در . است حضور داشتندکه دبیر شیمی  یکی از اعضاي تیم تحقیق یک ناظر از آموزش و پرورش و، و بازخورد، مشاهده تبادل نظر،نظارتی 

پس از مشاهده توجه  در جلسات بازخورد. گروه آزمایش استفاده شدآموزش براي بود  که از تدریس گرفته شدهجلسه اول از نوار ویدیوئی 
الگوي تدریس غیرمستقیم به مانند طرح سؤاالت، پذیرش احساسات  ، استفاده ازکارگیري فنون جدید تدریسه بمثل  یعوامل دبیر به
مرکب از  الگوهاي تدریس مؤثر که غالباً. جلب شدد دیگر رآموزان، احترام به نظر شاگردان و پاداش و تشویق کردن و موا دانش

در  2و نورما فیورست باراکروزن شایناست و از تحقیق آموزان  در ارتباط با نمرات پیشرفت تحصیلی دانش معلمگانه  9 هاي ویژگی
براي گرفته شده بود، )57ص، 1385اچسون و مردیت دامین گال، .ا.کیت( معلم تحت نام الگوي تدریس مؤثر براي اثربخشی1970سال

هیچ نظارتی اعمال کالس مربوط به گروه کنترل  2به  .به کار گرفته شدي مربوط به گروه آزمایش ها کالسدبیرتغیر مستقل یعنی دو م
 ۀجلس.پرداخته شدفیلم ویدیوئیازهاي  نمایش قسمت ومرور مشاهدات به  و در آن طول انجامیده دقیقه ب 60تقریباً بازخورد اول  ۀجلس.نشد

به . دقیقه طول کشید 7چهارم بازخورد یعنیآخرین جلسه تقریباً  ۀدقیقهو جلس 10سوم بازخورد حدود  ۀجلس،دقیقه 25حدود دوم بازخورد
جلسه فقط جهت هماهنگی دروس تدریس شده در  4ان گروه کنترل نیز دبیرگروه آزمایش با و همزمان با جلسات بازخوردي ازه دهمان ان

آزمون پس آزمون از هر دو هماه 2پایان دوره  در. شودجلوگیری3خطاي هاتورنتا از بوجود آمدن برقرار شد ) هر دو جلسه یکبار(جلسه  8
تفاوت ها  بین عملکرد گروه 05/0ري کمتر از دا در سطح معنیتحلیل آماري نشان داد که نتایج . به عمل آمد گروه آزمایش و کنترل

  . وجود داردداري  معنی
باشد لذا از  می 18235از آنجا حجم جامعه معلوم و برابر . حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به صورت زیر برآورد شد: حجم نمونه

 N 18235=هجامعحجم وz = 1.96 , p = q =0.5و% 95هاي ضریب اطمینان  با پیش فرضn = Nz2pq ÷ (Nd2 + z2pq)فرمول 
  │= µ--yd│=0.10932: مقدار خطا یا اشتباه مجاز از

                                                
1.Cynthia& Gasps 
2. Barak Rosenshine & Norma Furst 
3.Hawthorne 
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    .به دست آمدn =[ 18235×(1.96)2× (0.5)2]÷[ 18235×(0.10932)2 + (1.96)2× (0.5)2] = 80حجم نمونه
براي گروه  استفاده از نوار ویدیوئییک بار برعالوه(دبیر محور از طریق نظارت آموزان  دانشابزار تحقیق براي بهبود کیفیت یادگیري 

دقیقه بود  90سؤال و زمان  14تعداد سؤاالت . از آزمون استاندارد محقق ساخته استفاده شدر مرحله پیش آزمون و پس آزمون د) آزمایش
  :اند تدوین یافتهزیر  قالب 6در سؤاالت 

 ؛تعریف مفاهیم -1
 ؛نادرست –خیر یا درست  –بلی  -2
 ؛جمالت تکمیل کردنی براساس متن -3
 ؛سؤاالت جواب کوتاه و بلند -4
 ؛1رسم نمودار و توانایی در رسم ساختار لوئیس -5
  . هاي عاملی گروه -6

به سطح کاربرد یا همان  سؤال 3،به سطح فهمیدن سؤال3آن مربوط به سطح دانش،  سؤال 3که .دقیقه بود 90و زمان 14سؤاالتتعداد 
  . اختصاص داشتسؤال به ارزشیابی  1ترکیب و خالقیت  و به  سؤال 1 ،تحلیل تجزیه و به سؤال 3، به کاربستن

دلیل منطقی جهت  استفاده از این ابزار براي اعتبار  .برآورد شدطبق فرمول زیر 3793/0ریچاردسون -روش کودرآزمون به 2پایاییاعتبار 
قابلیت اعتماد یا ایآزمون دار اینبنابر.باشد یکسانبراي هر دو گروه  کنترل و آزمایش ها  الؤسطح دشواري سپایایی آزمون این است که 

  .بسیار خوبی استپایایی اعتبار 
  

푛که = 14 = کلواریانس، سؤاالتتعداد = 4.47 = 	푠نمراتمیانگینو = 12.7	 = 푥	  

  ریچاردسون- سؤاالت با روش کودر پایاییاعتبار   - 3 جدول

  ریچاردسون - روش کودر  تسؤاالتعداد 
14  793/0  

 
ستفاده شد، که بوسیله سؤاالت هماهنگ محقق ساخته اکنترل آزمون با گروه پژوهش، از یک طرح پیش آزمون و پسۀآزمودن فرضیایبر

آزمون با هم  در پسهم آزمون و یک بار  کنترل یک بار در پیشمیانگین نمرات هر گروه آزمایش و . آمده است 1نمودارنگاره آن در 
  .هاي پژوهش آمده است که در یافتهشد مقایسه 

  
 
 

  

                                                
1. Lewis structure 
2. Reliability 
3. Kuder - Richardson 
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  هاي کنترل و آزمایش در پیش آزمون مقایسه میانگین نمرات گروه -1نمودار 

  پژوهش هاي یافته
  .گردد آموزان می باعث افزایش یادگیري دانشدبیر محور نظارت :هاي مربوط به فرضیه یافته

 
  نمودار هیستوگرام مربوط به نرمال بودن توزیع کل پاسخ دهندگان در پیش آزمون  -2نمودار

  

با بررسی این هیستوگرام مشخص . دهد هیستوگرام مربوط به نرمال بودن توزیع کل پاسخ دهندگان در آزمون را نشان می 2نمودار 
بعد از جمع آوري .شود ها روي هم رفته در حد نرمال و چولیدگی و یا کشیدگی محسوس و قابل اعتنایی مشاهده نمی شود که پاسخ می

براي )7(و پس آزمون در جدول ) 5(میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون در جدول  SPSS 16نمرات با استفاده از نرم افزار
  .آمده است کنترلهاي آزمایش و  گروه

  
  هاي آزمایش و کنترل پیش آزمون براي گروه هاي دادهتوصیفی  بررسی- 5جدول 

  
  ماکزیمم  مینیمم  خطاي انحراف میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه
  16.00  9.50  0.26687  1.68781  13.1000  40  کنترل
  16.00  8.25  0.33424  2.11390  12.6750  40  آزمایش
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بنابراین براي دو . رسد مینظر هاي آزمایش و کنترل همگن به  دهد میانگین نمرات گروه نشان می )1(و نمودار )5(همچنان که جدول 
نرمال بودن توزیع پراکندگی در جامعه و نمونه و پیش  ،براي استفاده از ابزاري چون تی،دلیل منطقی استفاده شد) t(گروه از آزمون تی 

ه و گرو 675/12آزمایش   گروهاي در نمونههمگن بودن میانگین نمرات میزان همقوارگی یا  همانطور که اشاره شد. هاي دیگر است فرض
 2با بررسی نمودار  .باشد نمونه معلوم می دو خطاي استاندار حراف معیاردر حالیکه انحراف معیار جامعه مجهول ولی ان.  است 1/13کنترل 

ها روي هم رفته در حد نرمال بوده و چولیدگی و یا کشیدگی محسوس و قابل اعتنایی مشاهده  شود که پاسخ مشخص می) هیستوگرام(
. نمایش داده شده است  6در جدول شود، که نتایج  در این مواقع براي بررسی و اطمینان بیشتر از آزمون تی استفاده می بنابراین،. شود نمی

 سطح معناداريدهد که چون  نشان می 323/0با معیار تصمیم  t(df=78)=-.994, p=.127>.05) 6(نتایج به دست آمده از جدول 
تفاوت معنی داري ) نظارت دبیر محور( قبل از اجراي متغیر مستقل ) کنترل و آزمایش( دو گروه . است 05/0بیشتر از /.) 127(بدست آمده 

توان گفت که هر دو گروه با هم  لذا با اطمینان می.شود ها پذیرفته می فرض برابري واریانس شده وفرض تحقیق رد  این نداشته، بنابراین
دهد، که تفاوت چندانی بین میانگین ها در  در پیش آزمون نشان میرا یش و کنترل همگن بودن دو گروه آزما 1نمودار . ندا ههمگن بود

  .بین دو گروه نبوده استداري  پیش آزمون وجود ندارد، که خود بیانگر این است که تفاوت معنی
  

  )آزمایشکنترل و (دو گروه مستقل ایآزمون تی پیش آزمون بر  - 6جدول 
  

  
  

 فرضیه پژوهش

  
بررسی آزمون لون براي 

 همگنی واریانس ها

  
 آزمون تی براي میانگین ها

 
  
F  

 
  سطح معنا داري

Sig 
  
T  
 

  درجه آزادي
 

  
  سطح

معناداري در 
  دودامنه
  

  تفاوت میانگین ها
  

تفاوت خطاي 
  استاندارد

 

% 95فاصله اختالف میانگین ها با 
 اطمینان

 

  حد پایینی حد باالیی   

بافرض برابري 
واریانس ها

2.3800.1270.994 -780.3230.425000 -0.4277060.4264981.276498 - 

با فرض عدم برابري 
0.994 -74.3560.3240.425000 -0.4277060.4271561.277156 -واریانس ها

 90جلسه تدریس  هر دوپس از ماه یعنی  2طی 0شد اجرا دبیر محور بار چرخه نظارت  4آزمایش  گروهای، برپیش آزمونایبعد از اجر
آزمون از هر دو  پس ة دو ماههدر پایان دور .گروه کنترل بدون نظارت و به همان روش سنتی تعلیم داده شد .دگردیاجرایکبار چرخه ای دقیقه

 )8و  7طبق جدول ( حلیل آماريسنجیده شد وت...آوري شد میانگین و انحراف معیار و نمرات جمع. به عمل آمدگروه آزمایش و کنترل 
  . وجود داردداري  معنیها تفاوت  نشان داد که بین عملکرد گروه

  

  کنترلهاي آزمایش و  میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون براي گروه  -  7جدول

  ماکزیمم  مینیمم  خطاي انحراف میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه
  16.00  9.50  0.26687  1.68781  13.1000  40  کنترل
  16.00  8.25  0.33424  2.11390  12.6750  40  آزمایش
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  ) آزمایشکنترل و (دو گروه مستقلایتی پس آزمون برفرضیه پژوهش با آزمون لون آزمون   - 8جدول 

  
  

 فرضیه پژوهش

  
آزمون لون براي 
بررسی همگنی 

 واریانس ها

  
 آزمون تی براي میانگین ها

 
  
F  
 

سطح 
معنا 
  داري
Sig 

  
T  
 

درجه 
  آزادي
  

  
  سطح

معناداري در 
  دودامنه

  

تفاوت 
  میانگین ها

  

خطاي  تفاوت
  استاندارد

  

فاصله اختالف 
% 95میانگین ها با 

 اطمینان

 

  پایینیحد باالییحد   
  

واریانس با فرض برابري 
ها

4.7150.0335.670 -780.0001.71250-0.302021.111222.31378- 

  
با فرض عدم برابري 

واریانس ها
5.670 -71.7630.0001.71250-0.302021.11040-2.31460-

سطح معناداري دهد که چون  می نشان.000با معیار تصمیم t(df=78)=-5.670, p=.033<.05) 8(به دست آمده از جدول  نتایج
داري  تفاوت معنی) محور دبیرنظارت ( متغیر مستقل ایاز اجر بعد) آزمایشکنترل و ( دو گروه . است 05/0از  کمتر) 033/0(بدست آمده 
آموزان  یادگیري دانشباعث بهبود کیفیت دبیر محور توان گفت که نظارت  با اطمینان می لذا. شود می تأییدفرض تحقیق  اینداشته، بنابر

  .گردد می

  
  

  ها در پس و پیش آزمون مقایسه میانگین نمرات گروه - 3ها در پیش آزمون  نمودار گروهمقایسه میانگین نمرات   -1نمودار 

آزمون همگن و  میانگین نمرات هر دو گروه کنترل و آزمایش در پیش) 1(از مقایسه نمودارها مشخص است، در نمودار همانطور که 
است تفاوت  هاي آزمایش گروهپس آزمون اولیکه مربوط به میانگین نمرات مستطیل نمودار ) 3(درحالیکه در نمودار . نزدیک بهم است

  .دهد و میانگین پس آزمون گروه کنترل نشان می  آزمون گروه کنترل، معناداري را  با میانگین پیش آزمون گروه آزمایش،  میانگین پیش
  گیري بحث و نتیجه  

  :توان این نتایج را بیان نمود هاي ناشی از آزمون فرضیۀ تأثیر الگوي نظارت دبیر محور به طور مشخص و معناداري می نظر به یافته
. بر عملکرد دبیران شیمی سال دوم تأثیر معناداري دارد) ها یا نبود نظارت نسبت به دیگر نظارت( دبیر محور استفاده از الگوي نظارت  -1

هاي  میان میانگین نمرات گروه 05/0در سطح کمتر از داري  معنیتفاوت ه استمشخص شد) 3(و نمودار ) 8و 7 (جداولاز همان طور که 



  ) 30مسلسل (سال هشتم،شماره اول/ فصلنامه نوآوري هاي مدیریت آموزشی  1392بهار 
 

50 
 

توان گفت که نظارت  بنابراین با اطمینان می. گروه آزمایش وجود دارد ر محور دردبینظارت الگوي کنترل و آزمایش قبل و بعد از اجراي 
آموزان در درس  بر بهبود کیفیت یادگیري دانشدبیر محور یعنی نظارت  .گردد آموزان می باعث بهبود کیفیت یادگیري دانشدبیر محور 

شیوه نظارت  نیز به این نتیجه رسید که) 1380(فرخی .باشد نیز می دبیرزیاد داشته، که بیانگر بهبود عملکرد  تأثیرشیمی دوم دبیرستان 
دبیر بنابراین نظارت .کمتري برخودار است یاز اثر بخش) شیوه نظارت کلینیکی غیر مستقیم(کلینیکی مستقیمدر مقایسه با وضعیت مطلوب 

هرچند باید دقت داشت که  .گردد توصیه می آموزان ضروري است و ان و بهبود کیفیت یادگیري دانشدبیربراي اصالح آموزش محور 
د باید از نظر سازمانی، فرهنگی، تجربه نمرور کن دبیرراهنمایان آموزشی و ناظر که قرار است جلسات تبادل نظر، مشاهده  و بازخورد را با 

د، فقط قصد و نیت کمک به همکار داشته باشد و آنان را از هنجارها و بایدهاي نان برجسته و باتجربه و متواضع باشدبیرو نیک شهرتی از 
آنان را تأدیب یا تهدید  و تحمیل کنند دبیرانتوانند و نباید نظرها و عقاید خود را به  گاه نمی سازند ولی هیچکار تدریس و یادگیري مطلع 

تر خود را  هاي مرتبط با  نظارت دبیر محورتأثیر سریع اینگونه رفتارها و مهارت. ندباشان دبیرحامی ها  ضمن بیان مهارتآنان باید . نمایند
راهنمایان آموزشی باید عالوه بر ویژگیهاي ذکرشده خود دبیر  عالوه بر آن، .ان جدید االستخدام نمایان خواهد کرددبیربر بهبود عملکرد 
با و  استمحور  دبیرپذیرش طرفین رمز موفقیت نظارت . دنمحور باشیر دبنظارت  در اجراي الگوي د تا مورد پذیرشنیا ناظر موفقی باش

کاربرد نتیجه  تردیددرغیر اینصورت بدون . آموزان همان خواهد شد که در پژوهش حاضر بدست آمد بر یادگیري و پیشرفت دانش تأثیرآن 
در ) 1385(اورنگی طور که  همان. محور افزوده خواهد شددبیر  نظارت اجراي مقاومت دبیران در برابرزیرا بر . د شدس خواهوعکاین الگو م

با هدف » ان راهنما در مدارس ابتدایی و لزوم بازنگري در وظایف و آموزش دوباره آناندبیربررسی عملکرد آموزشی «پژوهشی با عنوان 
، مدیریتی، تربیتی و توانایی عملیآنان از نظر )قبل، ضمن و بعد از تدریس( هاي آموزشی شناخت عملکرد راهنمایان تعلیماتی در زمینه

هاي آموزشی قبل از تدریس، ضمن تدریس و بعد از تدریس کمکی به  الیتان به این نتیجه دست یافت که راهنمایان تعلیماتی در فعدبیر
از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده و .... هاي مختلف آموزشی، تربیتی و  کنند و از نظر آنان راهنمایان تعلیماتی در زمینه ان نمیدبیر

امید است که با رعایت  . ترین حد از عملکرد قرار دارند ینو در مقوله روابط انسانی در پای ان نیستدبیرهاي آنها مورد تأیید  فعالیت
میانگین  با مالحظۀ تفاوت معنادار بینشود بلکه  محور نه تنها عکس نتایج اورنگی حاصل  دبیرنظارت تمهیدات مناسببا اجراي الگوي 

به خوبی   8و  7و جدول  3نمودار  درش براي گروه آزمای  0812/15براي گروه کنترل و  13/ 3688آموزان در پس آزمون  نمرات دانش
  .برد و به پیشرفت تحصیلی شاگردان امیدوار بود توان به اهمیت استفادة مناسب این الگو پی می
هاي مقطعی  نظارت در نظر گرفت و با در نظر گرفتن این که یک کار دائمی و مستمرباید از آنجا که نظارت دبیر محور را  -1

فرهنگ سازي شود که  براي نظارت دبیر محور چنانلذا الزم است  نظر آموزش و پرورش را برآورده سازدتواند اهداف مورد  نمی
براي که   شود میبراي این منظور پیشنهاد . را بیابندو تمایل به نظارت از کارشان  ،خود تلقی نمایندجزء الینفک تدریس دبیران آن را 

مثالً (ي ضمن خدمت ها کالسامتیازاتی که براي بمانند  از امتیازات براي دفعات نظارتاي  کارنامهتقویت کاربرد نظارت دبیر محور 
به طور یقین ایجاد انگیزه خواهد این حمایت مدیریتی از نظارت دبیر محور . در نظر بگیرندشوند  قائل می )ساعت ضمن خدمت 60

 .ان همراه خواهد شددبیرکرد، وبدون شک با استقبال 
این عمل خود . کاهد ان را از نظارت میدبیرهاي الگوي تدریس برتر، ترس  در جشنوارهو نظارت ان به شرکت دبیرتشویق بیشتر  -2

 .شود میآموزان  هبود یادگیري دانشببه کمک موجب افزایش توانمندي دبیران درافزایش عملکرد خود در 
محور و تحقیق  دبیرها است اجراي الگوي نظارت  دبیرستاني شیمی سال دوم ها کالساز آنجا که محدودیت این تحقیق به  -3

 .شود دربارة اثر بخشی آن در سایر دروس و سایر مقاطع آموزش و پرورش و در سطح ملی توصیه می
 گردد، بخشی از مزایاي حقوق و می براي اینکه نظارت و راهنمایی اثر بخشی الزم را در نظام آموزشی کشور داشته باشد، پیشنهاد -4

  .عملکرد آنان از طرف ناظران آموزشی باشدتأیید ان منوط به دبیردستمزد 
  فارسی منابع

  .نشر کمال تربیت :تهران ،ترجمه محمد رضا بهرنگی نظارت و راهنمایی تعلیماتی. )1389. (و گال، م .اچسون، ك
آموزان دوره متوسطه  جو اجتماعی در شکل گیري ارتباطات دانش تأثیر).1390( .دانش ثانی، زو .احمدي، ا

هاي تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره دوم، ص  فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه، »شهر تهران 15ي منطقه ها دبیرستان
28-11.  
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 ،»ظارتیاینه ي نقش شهر اصفهان در زمینهابتدایی آموزشی مدیران مدارس ایبررسی نیازه«.)1381( .غ ،احمدي
  .93-104، ص 3 شماره ،سال هجدهم ،فصلنامه تعلیم و تربیت

هاي آموزشی و درسی دوره  هاي نظارت و راهنمایی آموزشی در اثربخشی برنامه بررسی روش« ). 1385. (اورنگی، ع
مقاله گرفته شده از، .هاي آموزشی ریزي درسی و نوآوري طرح پژوهشی جهت موسسه پژوهشی برنامه» ابتدایی

  .114، ص1387هاي تازه در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره اول، زمستان  موسوي و شریفی، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه
 ،آموزش و پرورشفصلنامه مدیریت در ،هاي جدیددر زمینه نظارت بر کیفیت آموزش و پرورش دیدگاه.)1375( .بازرگان، ز

  .10ص .1375، پاییز15شماره 
، 3فصلنامه تعلیم و تربیت شماره نقش نظارت و راهنمایی آموزش در بهبود کیفیت آموزش عمومی، ).1375( .پرداختچی، م

  .61،ص 1375پاییز 
سال تحصیلی در  نقش نظارت و راهنمایی مستمر در عملکرد مدارس شهرستان هشترود).1389( .جوادي،رو . خدیوي،ا
-http://komiteh.و پرورش منطقه هشترودکمیته تحقیقات و پژوهش آموزش وبالگ  ،1388- 1389

tp1884.blogfa.com 
  .اصفهان، انتشارات ارکان ،نظارت آموزشی، بسترساز بهبود کیفیت آموزشی).1383( .سلطانی، ا

مقایسه وضعیت موجود وضعیت مطلوب نقش نظارت و راهنمائی مدیران در مدارس ابتدایی ).1375( .ا،عباسی
 اضعر: پرویز ساکتی و استاد مشاور: استاد راهنما ،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیپایان نامه ،انمعلمشهرستان کازرون از دیدگاه 

  .شیرازدانشگاه  رضویه و اکبر مسعودي،
  .انتشارات تربیت :تهران ،ان تازه کارمعلمراهنماي نظارت بر ).1378(. فتحی واجارگاه، ك

شهرستان نیشابور به شیوه ي نظارت کلینیکی و اثر بخشی نظارت ابتدایی ان معلمبررسی نظر ).1380.(ع ،فرخی
محمدرضا : راهنمااستاد ،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیپایان نامه ،آن با وضع مطلوبمقایسه تعلیماتی و  راهنمایانکلینیکی 

  .دانشگاه تهران، مصطفی عسکریان: بهرنگی و استاد مشاور
  .یونس  هسور ،قرآن کریم
ان مدارس معلمه مدل مناسب براي بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی ئارا.)1387( .حشریفی، و .موسوي، ف

  .109-136، ص 1387شماره اول، زمستان هاي تازه در علوم تربیتی، سال چهارم،  فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه،ابتدایی
فکري براساس یادگیري سازمانی در دانشگاه شهید   ه الگوي ساختاري سرمایهئارا. )1390(. مطلبی، آو .ناظم، ف
  .29-50،  ص 5رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره ،بهشتی

  .سمت:تهران ،نظارت و راهنمایی آموزشی ).1388( .نیکنامی، م
مترجم ، 2004 آموزشی و درسی سالریزي  برنامهراهنماي تعلیماتی و بهبود اجراي نظارت در مدیریت، ).2004( .باندي، جو .وایلز، ج

  .نشر کمال تربیت :تهران ،)1389(محمد رضا بهرنگی 
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